• Halottam, hogy hiányozni fognak egyes tanuló gyermekek. Viszont most vasárnap hitoktatás lesz az
jelenlevő elsőáldozásra felkészülök számára.
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(Mt 16,21-27) Az evangéliumban senkit sem emel ki úgy az Úr, mint Szent Pétert. Amikor a Sátán ki akarta
rostálni az apostolokat, mint a búzát, Jézus egyedül Péterért imádkozott, hogy meg ne inogjon hitében.
Egyedül Pétert bízta meg, hogy az apostol-testvéreit ugyanabban a hitben erősítse meg. (Lk22,32) Péter a
többi apostollal együtt megkapta az isteni hatalmat, hogy kössön és oldjon, azonban csupán ő kapta meg Isten
országának a kulcsait, mert Jézus Krisztus egyházában Péter elsőbbsége ellen nem lehet majd fellebbezni.
Egyedül őrá alapítja majd Krisztus egyetlen egyházát. (Mt16,18) Mindez Jézus feltámadása után történt,
amikor egyesegyedül őt hatalmazta fel háromszorosan az Úr, hogy legeltesse juhait. (Jn21,15-17)
Jézus senkit nem magasztalt úgy fel, mint Pétert, de senkit sem dorgált meg jobban, mint őt, még a
farizeusokat sem. A mai evangéliumban Jézus Sátánnak nevezte őt. Péter, aki öntudatlanul kinyilvánította az
Atya nyilatkozatát Jézus istenfiúságára vonatkozóan, most öntudatlanul kinyilvánította a Sátán páratlan
kísértését, aki olyan szenvedésmentes „istenországot” akar már itt a földön, ami csak odaát lesz
szenvedésmentes. Ha ez sikerül neki, akkor Péter lenne a reformátorok sorában a legeslegelső, akik azon
igyekeztek, hogy a Megváltót megmentsék a sajat evangéliumától.
Amint Péternek nélkülözhetetlen megoldásnak tűnt a keresztkivétele az evangéliumból, ugyanígy, az észnek
éppolyan elképzelhetetlennek tűnnek sokszor a hit megoldásai. Például, a fogamzásgátlás hirdetői azt
állították, hogy ez a válás, az alkalmatlan terhesség és az abortusz nagy problémáját mind megoldja. Papíron
ez logikusnak tűnik, a gyakorlatban azonban pont az ellenkezője igaz. Kivenni a keresztet a házaséletből
egyetlen mentségnek látszott. A valóságban ez lett a házasság legnagyobb rombolója. Amikor megütnek, az
ész okai „szemet szemért követelnek”, míg a hit a pofonvágónak odatartja a másik orcáját is. A harag olyan
logikusnak tűnik, az alázatosság meg esztelenségnek. Péter „merész” próbálkozása a bizonyíték, hogy nem az
ember ereje, hanem Krisztus imája tartotta épen Péter hitét. Az egyházat pedig megvédte az eretnekségtől.
Péterhez, a „kősziklához” hasonlóan, amelyen az egyház alapszik, nem hitbeli reformációra van szüksége az
egyháznak a tanításában, hanem állandó erkölcsi reformációra a tagjaiban. Máskülönben hamisnak bizonyulna
Jézus ígérete, amely szerint a pokol kapui nem vesznek erőt az egyházon.
Nem csoda, hogy Péter bukása követlenül a felmagasztalása után történik meg. A természetes embernél így
működik a gőg törvénye. Sajnos Péter még természetes emberként viselkedett akkor. A gőg olyan, mint a rák:

A többi betegség a szervezetünkön kívülálló, a ráknál pedig szervezetünk belülről fordul önmaga ellen. Szt.
Ágoston szerint: „Minden más erkölcsi hiba abból áll, hogy rosszat teszünk, a gőg azonban alattomosan
besettenkedik, és még a jó cselekedeteket is megmételyezi.” Isten segítségével, vagyis gyakori gyónással,
szentáldozással és az alázat állandó gyakorlásával a gőgöt -- mondjuk úgy -- el lehet altatni. Ámen!

English / 2017 Sunday 22A
(Mt 16:21-27) No one is singled out by our Lord in the gospels more than St. Peter. When Satan desired to sift
all the apostles like wheat, Jesus’ solution was to pray that Peter's faith might not fail and Peter alone was told
to confirm his brothers in that same faith once he recovered from his moral lapse. (Lk22:32) Together with the
college of apostles, Peter received divine power to bind and loose. However, he alone received the keys of the
kingdom of heaven so that his primacy in Jesus' Church might not be subject to appeal. Upon him alone, would
Christ found His one Church. (Mt16:18) This happened after Jesus' resurrection when Peter alone was thrice
commissioned to feed Jesus' sheep. (Jn21:15-17)
While nobody was exalted more by our Lord than Peter, no one, not even the Pharisees, received a stronger
rebuke than him when in today's gospel Jesus used Satan's name to address Peter. He who had unwittingly
delivered the Father's revelation concerning Jesus' divine sonship, was now unwittingly delivering the devil's
supreme temptation: the establishment of an earthly kingdom without suffering here instead of a heavenly one
without suffering hereafter. Had he succeeded, Peter would have become the first in a long line of reformers
who sought to save the Savior from His own gospel.
Faith's solution often appears to reason as the one that can't possibly work. In reality, however, it is the only
one that will succeed. Birth control was supposed to solve the problems of divorce, unwanted pregnancy and
abortion. It all made sense on paper, but in practice just the opposite happened. Taking the cross out of
married life seemed like the only solution. In reality, however, nothing did more to undermine matrimony.
Reason demands an eye for an eye, whereas faith only knows how to “turn the other cheek.” Anger seems so
logical, humility so foolhardy. Peter's “bold” reform seemed so logical, yet it was utter folly. This shows that the
prayer of Christ, not the strength of man, keeps Peter's faith intact and the Church from heresy. Like the “rock”
upon which it was founded, the Church too constantly needs moral reform in its members, not doctrinal reform
in its teaching. Otherwise, Jesus' promise that the gates of hell would not prevail against the Church would
prove false.
It's no surprise that Peter's folly follows immediately upon his exaltation. This is how pride works in the natural
man, and Peter is still very natural here. Pride is like cancer, because every other illness is exercised in
attacking our body, but cancer is the body's metabolism turned against itself. According to St. Augustine:
“Whereas every other kind of wickedness is exercised in the accomplishment of bad deeds, pride creeps
stealthily in and destroys even good deeds.” Pride can never be completely eradicated but with frequent
confession and Holy Communion, the constant practice of humility can drive pride into remission. Amen!

